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Siapo yang menciptake kito, alkitab, suaro tuhan, 
cerito asal mula manusio.  Dahulu, tuhan menciptaken 
manusio lanang pertamo dan yang di njok namo adam.  

Ketiko tuhan njok edop kepado adam, adam 
menjadi edop, dio menemukan dirinyo lagi di 

taman indah dengan 
namo surgo.



Sebelom tuhan menciptoken adam, tuhan 
menciptoken dunio dengan hal yang indah, secaro 
bertahap tuhan menciptaken tempat berbukit dan 
padang rumput, bungo yang harum dan pohon tinggi, 
burung berbulu cerah dan lebah berdengung, paus 
berkubang dan siput licin.  

Faktanyo, tuhan menciptake 
segalo sesuatu yang 

ado - segalanyo



Di awal-awal nyo, sebelom tuhan 
menciptoken sesuatu, idak katek 
apo-apo selaen tuhan.  Idak 
katek wong atau tempat atau 
benda.  Idak katek terang 
dan idak katek 
kegelapan.  Idak 
katek pocok dan 
idak katek bawah.  
Idak kemarin dan idak 
besok.  Cuman ado tuhan 
yang idak memiliki awal.  
Kemudian tuhan bertindak!  Di awal nyo, 
tuhan menciptoken Surgo dan bumi.



Dan bumi dibuat tanpo 
mekok dan kosong.  
Dan kegelepan ado 
di pucuk laot.  
Teros tuhan 
uji.  "Jadilah 
terang."



Dan ado terang. Tuhan menyebut siang dan 
kegelepan yang dio sebut malem. Dan malem dan 

pagi adalah ari sikok.



Di hari keduo, tuhan bawak banyu samudera, laotan, 
dan danau di bawah surga.  Pada hari ketigo, tuhan 
beruji, "biarlah tanah kering muncul."  Dan itu 
terjadi.



Tuhan jugo menyoroh rumput, bungo, semak, 
dan pohon ontok muncul.  Dan tian 

muncul.  Dan malem dan pagi 
adalah hari ketigo.



Teros tuhan menciptoken 
matohari, dan bulan, dan begitu 
banyak bintang sehinggo dak 
katek yang dapet ngitungnyo.  
Dan malem dan pagi adalah hari 
keempat.



Binatang laot, iwak, 
dan burung adalah yang 
berikutnyo jero daftar 
tuhan.  Pada hari kelimo 
dio buat iwak todak 
besak dan sarden kecik, 
burung unto berkaki 
panjang dan burung kolibri 
kecik yang bahagia.  Tuhan 
menciptoken saban jenis iwak 
ontok memenuhi banyu bumi 
dan segalo jenis burung ontok 
menikmati daratan, laot, dan 
langit.  Dan sore dan pagi 
adalah hari kelimo



Setelah itu, tuhan beruji lagi. Dio berkato lagi, 
"Biarlah bumi melahirkan mahlok edop ..." seluruh 
jenis hewan, serangga, dan reptil moncol. Ado gajah 
yang mengguncang bumi dan berang-berang yang 
sibuk. Monyet nakal dan buaya kikuk. Cacing liar 
dan tupai nakal. Jerapah kurus dan kucing 
mengeong. Segalo jenis hewan diciptoken oleh 
tuhan hari itu.

Dan malem dan pagi adalah hari ke enem.



Tuhan nelakuke sesuatu yang laen pada hari ke enem 
- sesuatu yang istimewa nian.  Galonyo sekarang siap 
ontok man.  Ado ajoan di ladang dan hewan ontok 
melayaninyo.  Dan tuhan beruji, "biarlah kito 
menjadikan wong menurut 
gambar kito.  Biarlah dio 
menjadi tuan pocok segala 
sesuatu di bumi."  JADI 
tuhan menciptokan 
wong jero gambarnyo 
dewek; jero 
GAMBAR tuhan dio 
menciptokannyo 
...



Tuhan berkato 
pado adam.  
"Lajulah apo yang 
awak inginkan dari 
kebon.  Tapi jangan 
ambek dari pohon 
pengetahuan 
tentang yang cindo 
dan yang jahat.  
Aman awak ambek 
dari pohon itu, 
awak ceto mati."



Dan tuhan berkato, "idak cindo lanang 
wong dewekan. Ako bakal membuatkan 
penolong ontoknyo." Tuhan membawa 
galo burung dan hewan ontok Adam. 
Adam menamoi tian galo. Dio ceto 
lihai nian melakukannyo. Tetapi di 
antara galo burung dan hewan idak 
ada pasangan yang cocok 
ontok Adam.



Tuhan membuat adam tedok lelap.  Mencabut salah 
siko tulang rusuk lanang yang sedang tedok, tuhan 
nyiptake betino dari tulang rusuk 
adam.  Betino ciptoan tuhan 
benar-benar tepat ontok 
menjadi bini adam.



Tuhan menciptokan segalanyo dalem enam 
hari.  Teros tuhan memberkati hari ketujuh 
dan menjadikan nyo sebagai hari istirahat.  
Di taman eden, adam dan hawa bini nyo 
punyo kebahagiaan yang sempurno dalem 
menaati tuhan.  Tuhan adalah tuhan 
tian, penyedio tian dan 
teman tian.



Ketiko tuhan menciptaken segalanyo

Cerito dari kato tuhan, alkitab

Ditemukan di

Kejadian 1-2

"Lawang masuk kato katomu." 
Mazmur 119:130
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Selesai



Kisah Alkitab ini menceritokan Tuhan kito yang luar 
biaso yang menciptokan kito dan yang awak ingin mengenal-Nyo.

Tuhan tau kito telah melakuken hal-hal jelek, yang tuhan sebut 
dosa. Hukuman untok dosa adalah maut, tapi Tuhan sangat 

mengasihi wong, tuhan mengutus Anak-Nyo, Yesus, untok mati di 
kayu Salib dan dihukum kareno dosa-dosa wong, Kemudian Yesus 
hedop kembali dan pulang ke Surgo! Jika wong percaya kepada 
Yesus dan meminta Dio untuk mengampuni dosa-dosa wong, Dio 
akan melakukannyo! Dio akan dateng dan tinggal di dalem wong 

sekarang, dan wong akan hidup bersamo Dia selamanyo.

Jika Anda percayo ini adalah kebenaran, muji ini kepada Tuhan:
Yesus terkasih, aku percayo bahwa Engkau adalah Tuhan, dan 

menjadi manusio yang mati untuk dosa-dosa wong, dan sekarang 
Engkau hedop kembali. Datanglah ke dalam hidupku dan ampuni 

dosa-dosaku, sehingga aku bisa memiliki hedop baru sekarang, dan 
suatu hari pergi bersamaMu selamanyo. Tolong awak untuk 
mematuhi-Mu dan hidup untuk-Mu sebagai anak-Mu. Amin.

Baca Alkitab dan muji dengan Tuhan setiap hari! Yohanes 3:16
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